
Het Boek Van De Getallen Van Openbaring
Evangelist Neal Frisby



Dit boek is gewijd aan het 
onvermoeibare werk van 
Evangelist Neal Frisby.

We willen hierbij ook graag onze 
partners bedanken voor het 
mogelijk maken van deze 
bediening en al zijn goede 
werken. Dank u.

Bewerkt door Broeder Gerald Frisby – Copyright Miracle Live Inc. © 2015



INLEIDING:

De geestelijke impact van dit profetische prekenboek zal de lezer inspireren om met een
dwingende motivatie te reageren door te trachten om het doel van de overwinnaar te bereiken;
en te verheffen naar de rijken van het nooit eerder ontdekte geloof! Er zal een diepgaand begrip
van de betekenis van de tijden en seizoenen waarin we nu leven worden verkregen. De lezer
zal een veel grotere kennis bezitten van de goddelijke plannen en bedoelingen van God terwijl
de ergste crisis van de eeuw zich steeds verder ontvouwt. Twijfel en verwarring zullen door
vertrouwen worden vervangen. Er zal een gevoel van verwachting ontstaan. Gedurende de hele
geschiedenis  van  de  wereld  is  er  geen  werk  gepubliceerd  dat  even  omvangrijk  is  en  de
fundamentele waarheden van de Bijbel openbaart als dit nu juist van pas komend boek over
profetie  en  de  vervulling  ervan!  Het  voorgaande  schrijven  zal  minstens  aanzetten  tot  een
volledige aanvaarding van de uiteindelijke klimatologische gebeurtenissen!

De prestaties van de auteur
• Evangelist Neal Frisby werd in 1933 in Strong, Arkansas, VS geboren. 

• Hij diende in de Amerikaanse marine van 1951 tot 1954. 

• Hij startte de bediening in 1959 en reisde door heel Amerika en naar het buitenland overzee, 

dienend in vele grote diensten. 

• Hij heeft meer dan 320 profetische rollen & speciale geschriften en 105 boeken geschreven en 

gepubliceerd. 

• Hij ontwierp, bouwde en richtte in 1971 de Capstone Cathedral-gemeente op, in Phoenix AZ. 

• Het was vele jaren een van de grootste kerkgebouwen in Arizona. 

• Hij diende meer dan 34 jaar in het Capstone kerkgebouw tot aan zijn overlijden in 2005. 

Het boek dat u gaat lezen was een zeer speciale boodschap voor een groot publiek in de 

Capstone op 9 juli 1980. Het onthulde veel details over het boek Openbaring en zijn getallen. 

Sinds het jaar 2001 is dit gesproken (preek) boek tot leven gekomen.



(Profetische rol # 68 begint aan het einde van deze boodschap)

PROFETIE – DE GETALLEN VAN OPENBARING

Hoevelen van u voelen de Heere hier vanavond? Voelt u Jezus? Oh! Laten we gewoon even onze handen opheffen
en Hem prijzen, gewoon even opheffen daar en dank Hem voor alles wat Hij voor u heeft gedaan en wat Hij voor u
zal doen en we geloven dat vanavond Heer. Zegen uw volk, een ieder van hen tezamen, vanavond! 

En laat hen het woord van de Heer begrijpen, de openbaring van de Heer en al deze dingen tezamen dat ze naar
huis kunnen gaan met een zegen die nog groter is dan wanneer iemand anders hen zou aanraken dan U, en laat de
hand van de Heere de mensen vanavond aanraken. Oh prijs de Heer! Geweldig, Jezus is geweldig. Kom op en prijs
Hem. Oh gezegend zij de naam van de Heere God. Wij danken U vanavond Jezus. Kunt u Hem ook niet voelen?
Hij was hier echt afgelopen Zondagavond. En hij kwam binnen en Hij hielp daar om door de dienst heen te komen.
Het was geweldig, toch? Prijs de Heer! Ik heb veel vreemde dingen gezien van de Heer (ga u gang en ga zitten)
sinds ik deze bediening heb. Het bidden voor de zieken, soms krijgt het publiek het allemaal niet te zien, noch te
horen, noch er iets over te weten. Maar het bewijs blijft achter. Het is niet alleen dat we een beetje weten dat er iets
aan de hand is en het van een afstand voelen maar er blijft ook echt iets achter dat onvergetelijk is als God iets doet
en het is gewoon geweldig.

Vanavond ga ik hier een boodschap spreken. Ik zal binnenkort wel weer bidden voor de mensen maar vanavond
heb ik een speciale boodschap. Iets van, ik weet het niet maar iets waar de Heer mee over mij bewoog, en ik begon
er aan te werken en ik dacht dat het voor later zou zijn en ik had niet al te veel tijd om het te doen en misschien is
dat wel een van de redenen dat ik later een andere boodschap zal doen dat hier op aan zal sluiten. En dus meestal
krijg ik iets binnen als ik aan het schrijven ben, ik schrijf heel klein omdat ik niet weet hoe lang Hij tegen me zal
praten en ik heb maar één vel papier terwijl Hij aan het schrijven is en ik wil niets missen van wat Hij zegt, en het
er dus allemaal op krijgen. En dus een deel hiervan is klein en ik moet misschien even de tijd nemen om er achter
te komen wat er allemaal staat, maar ik weet dat het uw hart zal zegenen. 

Ik geloof echt dat vanavond, het is gewoon iets dat de Heer me gaf en we zullen er doorheen gaan. Ik raakte hierin
verzeild en ik zei: "Oh mijn Heer zeg, het zou wel een jaar kunnen duren om dit alles te prediken". Ik zei "Er is
hier zoveel bij betrokken", maar ik zal gewoon door de hoofdpunten heengaan die Hij mij gaf en veel ervan en wat
ik nog meer zie en mijn mening enzovoort. Ik zal door de Heilige Geest er doorheen gaan.

Wendt u voor een moment tot het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring en ik dacht en dat met betrekking tot
meer van deze dingen. Het is haast ... als oneindig en ik zei dat de Palmoni wel altijd bij me zou moeten zijn om
mij hier in te leiden, maar het is maar een kleine boodschap hier waar ik mijn hart aan zal overgeven en het
overkwam me gewoon opeens, we gaan het doen. De getallen van Openbaring zijn bovennatuurlijk, ze hebben een
bovennatuurlijk ontwerp en ze hebben een geestelijke betekenis. Hoeveel van jullie weten dat?

Nu zal ik het kort houden want ik kan op geen enkele wijze alle feiten hier vanavond allemaal naar voren brengen.
Ik ben er niet toe in staat want er is teveel bij betrokken en ik weet dat ik niet in kan gaan op veel van de mysteries
van al  die verschillende hoofdstukken in het boek Openbaring, dan zou ik niet meer aan deze boodschap toe
komen, en zou ik toch alleen maar een soort patroon kunnen leggen en op geen enkele wijze aan de profetische
getallen toekomen.

Toen ik mijn bediening startte gaf de Heer mij bepaalde dingen die ik nooit aan iemand verder vertel, Hij zei me
dat ik dat niet moest doen en het ging ergens over waar ik zelf helemaal niets van afwist. Hoe dan ook zullen we
niet in staat zijn om op de soort profetische getallen in te gaan die naar wereldwijde gebeurtenissen verwijzen
betreffende  hun komen  en  gaan  enzovoort,  maar  ik  zal  de  andere  getallen  vanavond  doornemen.  Het  eerste
hoofdstuk, weet u dat de hele Bijbel op zichzelf een beetje lijkt op het boek Genesis, het lijkt op het zaad van de
hele  Bijbel,  dat  zelfs  met  het  boek  Openbaring  te  maken  heeft,  de  dierenwetenschap  enz.  De  getallen  van
Openbaring hebben een ontwerp en er is zoveel bij betrokken. Daniel was er ook in verzeild geraakt, het boek
Daniël heeft veel te maken met getallen, aangezien er openbaringen tot hem kwamen. Maar niettemin is Genesis
hoofdstuk 1, maar de "nul" als u een cirkel hebt, het is oneindig, de nul cirkel is symbolisch, want er is geen begin
en er is geen einde, het is de eeuwigheid.

Net als het wiel van Ezechiël, toen het spinde zei hij: “O, wiel” dat oneindig is, zie het spreekt over God. En dat is
het getal nul en het gaat daarin terug. Het is niet te berekenen, er is niets mee te doen, het is een nul en het komt



terug aan het einde van het boek Openbaring en gaat op dezelfde manier regelrecht terug, het is Gods wiel van
kracht.

Het eerste hoofdstuk is nummer “één” in het boek Openbaring. U zult opmerken dat het zegt “de openbaring van
Jezus Christus”, dat daar is gegeven, in het boek Openbaring. In het eerste hoofdstuk “nummer één”, is goddelijke
orde, dat is wat het betekent. Er is geen verstoring in het getal 'één.' Dat is waarom God eenheid is.

Hij is 'één' God, ziet u wel? Luister hiernaar, hij is niet van zichzelf afgescheiden. Welke vorm Hij ook aanneemt,
Hij scheidt Zich nooit af van wat Hij is.  Met andere woorden, Hij schept niet iemand anders met een andere
persoonlijkheid dan de Zijne.

In het nummer 'één' bestaat geen argument, er is niets om over te redetwisten. Alhoewel, het is geen preek over dat
God één en eeuwig is enzovoort en over de drie manifestaties en zeven openbarende geesten, mijn preek gaat daar
nu niet over. Maar door de getallen door te nemen, gaan we er rechtstreeks in en gaan we daar recht doorheen. En
dus zien we zo het nummer 'één', er zal daar geen verwarring noch verstoring met God zijn. Openbaring hoofdstuk
1 onthult de Zoon en de Vader als de Almachtige zoals we dat in vers 20 hebben staan, ook betekent nummer één
'eenheid'.

In zijn handen, in hoofdstuk nummer één, bevinden zich de 7 sterren, de 7 Gemeenten en hij verenigde ze en geen
mens kon ze uit zijn hand pakken, ze waren in eenheid en gedurende alle gemeentetijdperken waren ze in eenheid,
in elk tijdperk dat hij ze riep. Hij moest hen vele malen dreigen, sommigen van hen werden afgescheiden. Maar de
7 sterren rustten verenigd in Zijn hand. Dat is kracht, zo zal het aan het einde van het tijdperk ook zijn. Hij zal ze
rechtstreeks in zijn handen hebben, precies daar waar Hij ze wil hebben, dus vinden we daar de eenheid die daar
bij betrokken is. Een deel hiervan is een citaat en andere delen ervan zijn van mij aangaande het nummer één. Er
kan geen twijfel bestaan over de betekenis van dit primaire nummer. In alle talen is het het symbool van eenheid
als een kardinaal getal, dat eenheid aanduidt. Als ranggetal duidt het op suprematie.

Meerdere paragrafen zouden er voor nodig kunnen zijn om te vertellen over eenheid die ondeelbaar is. U kunt
“één” niet verdelen en niet uit andere getallen samenstellen. Het is het enige getal dat niet uit meerdere getallen
bestaat, men moet daarvoor terug naar het oneindige, de 'nul' ziet u wel als u ermee klaar bent, maar dat kunt u
niet,  het  is  ondeelbaar  en niet  samengesteld  uit  andere getallen,  het  is  daarom onafhankelijk  van alle  andere
getallen  en  het  is  de  bron van  alle  andere  getallen.  Dus  aangaande  de  godheid  is  de  eerste  grote  zaak,  het
onafhankelijk zijn van alles. Iedereen heeft Hem nodig, alle engelen, alle mensen, alle dieren, echt alles! Iedereen
heeft Hem nodig en Hij heeft geen enkele hulp nodig. Dat is soevereiniteit, nietwaar? Niemand, geen hulp van
niemand, zie? Indien Hij dat niet zou willen. Maar Hij laat ons het evangelie prediken enzovoort, omdat Hij dat
wil, maar als het erop aankomt heeft Hij niets nodig. Hij is degene hier waar het om draait, 'één' sluit elk verschil
uit. Er is geen tweede waarmee het kan harmoniseren of mee in conflict kan geraken. Het is uitgesloten dat het
ergens mee kan argumenteren, er is daar geen 2. Kijk maar tot we bij nummer 2 komen, wat daar zal gebeuren. Het
brengt dingen echt tot stand, 'één' omvat alle verschillen, er is geen tweede waarmee het kan harmoniseren of in
conflict kan geraken. Er staat geschreven. "Hoor Oh, Israël, de Heer, uw God, is één Heer".  (Deut. 6:4) Het
ontkent niet de drie-enige wortel die uitbreekt in de manifestatie van God, maar alles in dezelfde wortel, de drie-
enige, niet drie-eenheid, maar drie-enig.  

Kijk, dat is hoe het in de Bijbel staat, het sluit absoluut een andere Heer volledig uit. Nee, er is geen ander. Het
sluit dus alle mogelijke afgoderij uit! Dat u beelden aanbidt enzovoort, dat u in aanbidding zou neervallen, dat sluit
het uit. Vandaar dat het eerste gebod zegt: "Gij zult geen andere goden hebben!" Dat was wat Hij zei, precies
zo!  Exodus  20  vers  3.  Het  verklaart  dat  er  in  God  toereikendheid  is  die  geen  ander  nodig  heeft  en  een
onafhankelijkheid  die  geen ander  toestaat.  Het  duidt  het  begin  aan  en we moeten  met  Jezus  starten,  al  onze
woorden en werken moeten gekarakteriseerd worden door het eerste woord van de Bijbel. 'In het begin God (KJ
Vertaling)', dat is de manier waarop Hij kwam. Rechtstreeks vanuit die cirkel stond Hij daar in hoofdstuk één van
Genesis.

Niets is goed, dat niet bij Hem begint. Niets, zie daar dat het daar rechtstreeks staat. God is eerst! Hij is de stem
van de Schrift en hier is wat de stem van de Schrift zegt: "Zoek eerst het koninkrijk van God". Dat is het eerste
ding, hij is nummer één.  "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen
zullen u toegeworpen worden." (Mattheüs 6:33). Dat is eenheid, dat is nummer 1. Het staat daar en we hebben
het in de Bijbel.



Dus aan het einde van het hoofdstuk vertelt Hij zijn hele verhaal, hier is het uiteindelijk verenigd in macht, en staat
Hij daar met de 7 sterren in het gemeentetijdperk en natuurlijk staan de Vader en de Zoon daar samen in de vlam
vuurs in zijn oog. Ze staan rechtstreeks in Openbaring 1:14 samen en vervolgens in hoofdstuk 2. Ik realiseer mij nu
dat er ook andere getallen in sommige van deze hoofdstukken gebruikt kunnen worden, maar dit was de betekenis
van  de  getallen  hier.  En  dan  hebben  we  hoofdstuk  2,  als  we  dit  hoofdstuk  lezen,  komen  we  meteen  in  de
problemen.

Er is een dreiging die hier in hoofdstuk 2 naar voren kwam. En Hij zei tegen hen in hoofdstuk 2, Hij begon tegen
hen te spreken. In Openbaring 2:5 zei hij: "Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de
eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien
gij u niet bekeert". Natuurlijk is de kandelaar er dan nog steeds, het bleef daar, en er zijn er 7 van. In deze 2e
hoofdstuk begint er iets naar voren te komen, Bileam verschijnt, rechtstreeks verdeeldheid met God, hij voert het
volk naar afgoderij. Hij splijt de gemeente en verdeelt hen weg. We zijn nog maar net begonnen en hier is Izebel,
een volgende verdeler, nu zijn het er twee en is er verdeeldheid, er waren Kaïn en Abel, er is verdeeldheid. De ene
ging de ene kant op en de andere stierf en vertrok, ze werden daar opgesplitst. Nummer 2, net als bij nummer één
bevat hoofdstuk 2 ook een heleboel andere dingen, maar het volgende is de betekenis. We zijn nu aangekomen bij
de geestelijke betekenis van nummer 2. We hebben gezien dat 1 alle verschillen uitsluit en dat wat soeverein is
aanduidt, 2 bevestigt daarentegen dat er een verschil is, dat er een ander is. Terwijl 1 bevestigt dat er geen ander is,
u ziet dat het niet te verdelen is, u kunt één zelfs niet verdelen. U kunt er niets aan doen, het keert terug naar een
cirkel, het is oneindig. Maar 2 kunt u verdelen, u maakt er 2 ziet u, daar is het dan, de verdeeldheid die daar
binnenkomt, en dat dus terwijl 1 bevestigt dat er geen ander is. Dit verschil kan ten goede of ten kwade zijn, iets
kan differentiëren van het kwade en goed zijn of het kan differentiëren van het goede en slecht  zijn.  Ziet  u,
ongeacht of het goed of slecht is, er is een differentie ziet u? Vandaar dat het nummer 2 volgens de context een
tweevoudige kleuring krijgt. Het is het eerste getal waarmee we een ander getal in kunnen verdelen en daarom
kunnen we in alle toepassingen er van het fundamentele idee van verdeeldheid traceren en een verschil begint zijn
intrede te maken, dat is de reden waarom er geen 3 verschillende goden zijn, er is één God. Er is geen redetwist in
hem, 3 manifestaties, er is een wortel waar het uitbreekt tot 3 en naar 7 openbaringen gaat op die wijze enzovoort,
het betreft 1 wortel ziet u? Getallen bewijzen God, het gaat gewoon rechtstreeks tot in het oneindige door. Einstein
was niet instaat om de getallen te doorgronden omdat hij niet in het geestelijke type er van ging. De niet geestelijke
type getallen was het verst dat hij kon gaan, en dus duidt 'twee' daar een verschil aan en dan komen we nu bij
nummer 3 aan, als we hier beginnen. 

Als u de bladzijde omslaat zullen we in Openbaring hoofdstuk 3 aankomen, dit hoofdstuk 3 gaat een beetje anders
dan wat we daar hadden. Drie duidt op het perfectioneren van volheid, het staat voor dat wat solide is, compleet en
volledig.  Het is geopenbaarde goddelijke openbaring en zeker genoeg zijn er in dit hoofdstuk 3 verschillende
waarschuwingen enzovoort, maar betreft het geduld van de heiligen, het zijn degenen die het woord van God
hebben.  Het  spreekt  ook over  de  Laodiceërs  maar  aan  het  einde  zullen  degenen die  God in  goddelijke  orde
gehoorzamen, in de troon van de Heere Jezus gaan zitten.

Zijn  openbaring  is  in  dat  hoofdstuk  volledig  aan  Zijn  kinderen  geopenbaard,  het  Filadelfia-tijdperk  dat  is
opgenomen en zijn goddelijke bevelen geopenbaard aan de Laodiceërs, die daar niet in zullen komen. En dat staat
dus in dat hoofdstuk daar en dan hoofdstuk 4. We zullen het momentum verhogen, elk van deze hoofdstukken zou
men  anderhalf  uur  over  kunnen  prediken  en  ingaan  op  profetie  en  profetische  uitspraken  en  dingen  die  in
verschillende tijden en seizoenen en zelfs jaren zullen uitkomen, maar dit is de manier waarop Hij wil dat ik het
doe.  Dan komen we hier,  we komen bij  Openbaring hoofdstuk 4,  er  is  hier  een  deur,  let  op.  In  Openbaring
hoofdstuk 4, zoals we hier beginnen te lezen, het wordt geassocieerd met de schepping, nu is het raar dat we daar
de cherubijnen zien.  Een van de notities waar ik niet  aan toe was gekomen, betreft dat sommige engelen zes
vleugels en veel ogen hebben, maar ze zijn niet afschuwelijk voor God, ze worden beesten genoemd, de King
James gebruikte het woord beest maar het betekent 'macht' en die macht is van God.

Het zijn dingen die door God zijn gemaakt en er zijn cherubijnen en het laat de grote Schepper zien die daar zit en
het toont alle donder en lichten in de scheppingskrachten enzovoort, en er is een soort hint in het vers dat zegt dat 4
een getal van de wereld en schepping is. Het is altijd verbonden aan scheppende dingen, ook al is het een getal  van
de wereld waar de wereld door geschapen is. Dus we zijn er hier achter gekomen dat het scheppend is, luister hier
naar. – Na wat getoond te hebben van zijn schepping met Hem en de hemelen enzovoort, zeggen veel mensen:
,,engelen?'' Zes vleugels en zoveel ogen? (Openbaring 4:8) Dat klopt, het zijn openbaarders, en zij komen en gaan
samen met God. Het zijn manifestaties van God en zij escorteren de Heere, zij zijn bij de Heere. Verschillende
dingen gebeuren, Jesaja hoofdstuk 6 heeft de cherubijnen bijna in dezelfde soort orde als hier, we hebben het hier



maar aan het eind van Openbaring hoofdstuk 4 blijkt het het ook verbonden is met de schepping enzovoort en hier
is wat het in vers 11 zegt. Hij geeft een aanwijzing en elk hoofdstuk gaf een aanwijzing, ik heb geen tijd om ze
allemaal te behandelen omdat we recht door het boek heen gaan. Nu komt het,  "Gij Heere,  zijt  waardig te
ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn
zij, en zijn zij geschapen." (Openbaring 4:11). Daar is het getal '4' verbonden aan de schepping. Volgt u mij
nog? 

En hier komen we aan bij het bekende hoofdstuk 5 van Openbaring. Het heeft te maken met verlossing. Vijf, is het
getal van genade. Door de hele bijbel heen werd het met genade geassocieerd. Verlossing, geloof enzovoort. Het is
nummer 5 en in dit hoofdstuk ontdekken we dat nummer 5 het Lam was en dat niemand het boek kon openen dan
de Leeuw van de stam Juda!

"En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van
buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is
waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde,
noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. En ik weende zeer, dat niemand waardig
gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien." (Openbaring 5: 1-4)

Uiteindelijk weende de profeet. Zonder dit, zou er geen verlossing zijn. Maar hier komt Hij en het is in de zegels in
hoofdstuk 5. Het boek van verlossing en toen nam Hij het en Hij opende het boek, en daar in het boek van de
verlossing, in nummer 5, zal Hij zijn volk verlossen. En Hij zal ze tot orde brengen en al deze dingen waarover we
lezen,  Hij  zal  ze  brengen en hen verenigen.  Hij  zal  hen  in  goddelijke  perfectie  brengen,  Hij  zal  hen in  een
goddelijke orde brengen, Hij zal hen positioneren, zij zullen in Zijn hand zijn en zij zullen verenigd zijn! Let er
maar op, hoeveel van jullie kunnen dit zien? Dat klopt, er is geen geleerde voor nodig, er is geen geschoolde man
voor nodig. Ook al klinkt dit op een orde van getallen en enzovoort om dit te begrijpen. Er is iemand nodig die
geloof en een beetje eenvoud heeft om het hart te openen en te zien hoe de Heilige Geest het openbaart!

Hij zal het voor u doen, Zijn geest gaat de gedachten van een genie en welk ontwerp dan ook op aarde ver te
boven. Het is ver voorbij elke genie of computer of welke soort machine dan ook. En de gedachten van de Heilige
Geest komen bij u binnen. U zult deze boodschap ontvangen en een ander persoon zijn, omdat de geest van de
Heilige Geest u zal openen voor de vele grote geheimen en de vele wijsheden en kennis van God. En dus zien we
dat het verlost is en daar is dat boek met de rollen, het werd daar geopend. En Hij opende dus dat boek daar en dus
hebben we '5' als getal van verlossing.

Plotseling verandert het en komen we bij nummer '6' aan, door het hele hoofdstuk heen cherubim-wezens die de
antichrist openbaarden, hoofdstuk 6 is het getal van de mens en het gaat rechtstreeks door het hoofdstuk heen. Het
is de organisatie van de mens, het is de politiek van de mens, de religie van de mens, valse sektes van de mens. Het
is demonische macht dat in verband wordt gebracht met de mens en het loopt rechtstreeks door tot het einde van
het hoofdstuk en u kunt het echt zien in de zessen van zijn merkteken. En van Openbaring 6:5 tot en met 6:8 is wat
er op de aarde is.

"En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet,
een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden
van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en
beschadig de olie en den wijn niet. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het
vierde dier, die zeide: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de
dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met
zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.'' (Openb. 6:5-8)

Ik zal dit twee keer lezen (een andere keer wanneer ik bij Openbaring hoofdstuk 13 aankom) en hoofdstuk 13 geeft
daar een getal, het is meer dan alleen maar het zien van een nummer, 666, het is meer dan alleen maar een nummer
maar overeenkomstig aan hoe de schriften het naar voren brengen en ik begon het te lezen en erover te bidden, het
te berekenen, en dat niet alleen, het lijkt er op dat het ook met de werking van computers te maken heeft.

Het is meer dan getallen alleen, het is berekend 'uitgerekend' en een van de Griekse woorden zegt 'calculeren', en
het gaat de kant op van een berekening en dus hebben we dat en als u eraan toevoegt, het is net als elektronica en
computers, vuur, een merk, een merkteken blijft over en we zullen daarop ingaan. 666 is daarom de drie-eenheid
van menselijke perfectie. Dat is wat u op dat laatste vale paard ziet: "En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die



daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot
het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
"(Openbaring 6:8) 

Hij is daar een drie-eenheid van perfectie. De perfectie van imperfectie is wat we op het vale paard zien. Op al de
paarden die komen, hij heeft een boog (Openbaring 6:2), het is leeg, hij ontwapent ze allemaal, een valse vrede en
probeert  dan  vervolgens  iedereen  te  vernietigen  en  dan  breekt  natuurlijk  Armageddon  uit  en  valt  zijn  huis
uiteindelijk ook. Dus zien we dat het getal van de drie zessen daarom de drie-eenheid van menselijke perfectie is.
De  perfectie  van  onvolmaaktheid,  het  hoogtepunt  van  menselijke  trots  en  onafhankelijkheid  van  God  en
tegengesteld aan Christus en Zijn bloed. 

Zoals waar 666 in hoofdstuk 13 op uitloopt, het is humanisme, alles wat men zonder God kan doen, zelfs de Heere
voor hun schepping niet de eer willen geven! Het is een dieren evangelie! Het is het beest-evangelie! Het zal
komen en dat zodra ze het evangelie dat we tegenwoordig kennen kunnen uitroeien en veredelen. Ze zullen het èr
uit veredelen, verzwakken het dan geeft u eindelijk daar uw eigen goedkeuring aan, zonder God's leiding is het
complete afvalligheid! Het is alleen goed voor droesem, het moet worden vernietigd, het moet daar in het vuur
worden verbrand, dus we zien dat nummer 6 zelfs door het boek Openbaring heen loopt en zelfs de 'zes' hier staat
voor complete afvalligheid.

Afscheiding is een term die voor de uitverkorenen wordt gebruikt, door de hele Bijbel heen "wees afgescheiden",
uzelf afscheiden, laat u niet in met de wereldse condities, het volgen van de menselijke tradities, organisaties van
lauwheid. En het woord / term wordt voor de bruid gebruikt en ook voor de uitverkorenen van de Heere Jezus
Christus, het lichaam van Christus; 'wees afgescheiden', dus het woord luidt 'afgescheiden' maar dat geldt niet voor
de antichrist. Hier volgt waar het over gaat "wees afgescheiden".

Nu dan, verenigen / Heerenigen zijn termen die gebruikt worden door de antichrist en die vereniging / Heereniging
leidt tot een merkteken en dat teken is een stigma, in het Grieks is het een "S" op de plaats waar de 6 verondersteld
wordt te zijn en in romeinse cijfers hebben ze slechts zes letters in het alfabet en daar vormen ze het nummer 666
mee, maar in het Grieks is het een "S" wat betekent 'stigma', een brand, een vuur, iets dat op die wijze op u kan
worden aangebracht, een merkteken wordt het genoemd. Het betekent slaven of gebrandmerkt en in Openbaring 13
als we daar aankomen wordt het een merkteken voor slaven en ze worden gebrandmerkt en dat komt zo dichtbij
dat u het vuur van de draak op de aarde kunt voelen komen.

Het zal gedurende die tijd komen, dus betreft het getal van de zessen komt u in een onvolmaaktheid terecht, het is
daarom de perfectie van onvolmaaktheid, het hoogtepunt van menselijke trots en we zullen daar misschien nog iets
dieper op ingaan. U kunt dat in deze hoofdstukken lezen. Dan nummer 7, het duidt een perfect getal aan, een
geestelijke  perfectie  en  in  het  getal  '7'  van  het  boek  Openbaring  wordt  een  grote  bescherming  getoond,  in
hoofdstuk 7 worden de stammen verzegeld zoals wij dat daar zien en het is een perfect getal. Geestelijke perfectie
voor twee groepen, ze worden in het vuur verfijnd. Er worden 144.000 Joden / Hebreeërs verzegeld en er gaan 2
profeten (Openbaring 11) naar hen toe in dat hoofdstuk en de anderen en degenen die door de grote verdrukking
zijn heen gegaan en hun bloed in vuur verfijnd was. Nochthans is het getal 7 voltooid en is er perfectionisme op
die 2 groepen in dat hoofdstuk. En dan gaan we hier naar Openbaring hoofdstuk 8 toe, dat hoofdstuk is er omdat
God het daar geplaatst  heeft. Maar het nummer '8',  de andere zegel van hoofdstuk zes werd gescheiden door
Openbaring hoofdstuk 8 omdat dit hoofdstuk vooraf en na afloop zal spreken. Nu dan, in Openbaring 8, is het
nummer '8', het is vreemd, een heel vreemd getal. Het kan op verschillende manieren worden gebruikt, het is eerst
in de stilte.

En het duidt meteen een verandering aan, een nieuw begin met direct een super overvloedigheid. Het is alsof het
oordeel ineens vermenigvuldigt nadat er iets in stilte heeft plaatsgevonden. Het is echt stil en opeens bazuint het en
het oordeel wordt vermenigvuldigd. Het betekent ook een opstanding, het betekent een nieuw ding met als gevolg
een super overvloed. Een nieuw tijdperk, een nieuwe tijd, er is een verandering gekomen. Profetie is gebroken, het
gaat nu in een andere richting. 

En dus hebben we het nummer 8 van hoofdstuk 8 van Openbaring,  door de verschillende hoofdstukken heen
kunnen ook andere profetische getallen gebruikt worden. Maar dit zal ons een balans geven en dat is een belangrijk
deel hier in en dus zien we dat we het associëren met de opstanding. Zoals al die nummers zijn, en zo begint het te
komen. En merk ook op dat het in hoofdstuk 8 is alsof hij ons iets wil vertellen. 



Maar er is een grote omverwerping van God. De hele aarde is daar ergens in veranderd en het is nu helemaal van
streek ten opzichte van de wijze waarop het was. Met andere woorden, Hij zal het rechtzetten en wanneer Hij dat
doet, zal elke eiland uit zijn plaats worden gezet.

"En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is
gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden." (Openbaring 16:19 en 20).  De hele as van de
aarde zal worden veranderd en in het begin zal het gewoon catastrofaal zijn en veel mensen, elk gebouw, elke stad,
elke heuvel, alles zal daar neer worden gehaald. Het zal daar gereed zijn voor het millennium rechtstreeks aan het
einde van de grote slag van Armageddon en de plagen zullen worden uitgestort, zoals we daar zien, en we gaan
naar Openbaring hoofdstuk 9.

Luister hier nu eens naar, 9 wordt altijd geassocieerd met oordeel en bedenk dat Abraham 99 was toen Sodom
werd vernietigd. Geassocieerd met oordeel (een streng oordeel) het is de conclusie van een zaak, het is vaak een
finaliteit van oordeel als God het naar voren brengt. En we zien dat het soms een voltooide cyclus is, vele malen
betreffende oordeel  zijn  de 9's  daar  een  voltooide  cyclus.  En dan laten we dat  en gaan we naar  Openbaring
hoofdstuk 10. Nummer 10, is een één en een nul, zie het is gewoon het omgekeerde van hoofdstuk Openbaring 1
waar er een nul is en we met één beginnen, nu hebben we een tien, een één en een nul. 

Nummer 10 is de perfectie van een goddelijke orde en dit zijn de dingen die ik opschreef zoals ze tot me kwamen
en de hele cyclus van één cyclus is hier compleet. En het kan daarna weer helemaal opnieuw beginnen omdat het
het einde van één ding is, een ordinaal getal. Nu wordt het boek Openbaring verdubbeld en daarna, in Openbaring
hoofdstuk 11, gaan we terug naar enkele van dezelfde dingen die we in het eerste hoofdstuk hebben besproken.
Behalve dan dat vanaf dat moment er nog een paar dingen zijn toegevoegd voordat we het hoofdstuk doornemen,
het is een dubbele getuigenis van de Heilige Geest. 

Het boek Openbaring heeft 2 getuigen die daar mee in verbinding staan. We weten dat de een de ander bevestigt en
de een de ander weer bevestigt, met nieuwe dingen toegevoegd. Zoals toen Jozef voor de Farao stond en de droom
tweemaal gegeven werd, het was een dubbele getuigenis. Daniel had een dubbele getuigenis, zie daar is het dan,
het is daar precies. En dus zien we het bij Openbaring hoofdstuk 10 dat het de conclusie is van het ene en zij
maken zich  in Openbaring hoofdstuk 11 op om met een ander ding te beginnen. En dus zien we dat het boek
Openbaring een dubbele getuigenis heeft, met gebeurtenissen eraan toegevoegd. 

Openbaring  hoofdstuk  11  begint  hier  nu.  We  gaan  terug  door  enkele  dingen  heen  die  we  gezien  hebben  in
Openbaring 6, 9 en 8, enzovoort, en we komen er weer doorheen en staan we in hoofdstuk 11. En het begint
helemaal opnieuw, er is meteen verwarring. Zie er is verwarring, desintegratie en de verdeeldheid begint. Nummer
11 betreft die dingen en dat past. Wist u dat toen zij slechts 11 discipelen hadden, zij verspreid waren. Het was
verdeeldheid  en  ze  zijn  daar  bijna  uit  elkaar  gevallen,  het  is  er  mee  geassocieerd.  Dat  hoofdstuk  begint,  en
gaandeweg beweegt  het  zich  tot  een  volledige  omverwerping,  de verdeeldheid  begint,  de  2 getuigen worden
bestreden en tenslotte worden ze gedood (Openbaring 11:7), de antichrist is het aan het uitvechten en zo toont dat
hoofdstuk daar de desintegratie, de verdeeldheid, de wanorde van al deze dingen, dat is hoofdstuk 11. 

En dan is er Openbaring hoofdstuk 12, 12 is een getal van heerschappij, de 12 discipelen, 12 stammen. Het duidt
een perfecte heerschappij  aan, 12 en zijn heerschappij,  dan zien we in Openbaring 12 de met de zon beklede
vrouw, Heerser van de hemel. Ze bevalt van een kind dat een heerser zal zijn. De ijzeren roede hebben we daar en
dan hebben we  in datzelfde hoofdstuk nog een heerser. Hij is een draak en er staat: "het beest!" dat achter het zaad
van de vrouw aanging. 

De anderen zijn alreeds opgenomen en de anderen achtergelaten terwijl we daar 2 heersers hebben, de een de met
de zon beklede vrouw en de mannelijken zoon die opgenomen is. En dan lijkt de heerschappij op de plaats van de
draak, de rode draak te vallen. "En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode
draak,  hebbende  zeven  hoofden,  en  tien  hoornen,  en  op  zijn  hoofden  zeven  koninklijke  hoeden."
(Openbaring 12:3).

Dus zijn de heersers daar, en het is een gouvernementeel systeem, en dat is hoofdstuk 12 van Openbaring daar. Dus
was er in Openbaring hoofdstuk 11 een stopplaats direct na tien. We beginnen met 11 en gaan regelrecht van voor
of aan er door heen. Nu hebben we hier Openbaring hoofdstuk 13, dat is een hoofdstuk waar ik niets mee te maken
wil hebben of bij betrokken wil zijn, we willen er alles aan doen om dit hoofdstuk niet te halen. 



Er zijn een aantal heiligen die op de aarde overblijven die het woord van hun getuigenis moeten geven en zij geven
van hun bloed. Anderen verspreiden zich in de wildernis en worden beschermd door engelen, maar velen stierven
en  gaven  van  hun  bloed.  De  guillotines  worden  waarschijnlijk  weer  in  werking  gesteld,  overeenkomstig
Openbaring 20 vers 4: "En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag
de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest,
en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd
en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren."

Verschillende hoofdstukken in de Bijbel die het zeggen en Europa en verschillende plaatsen zullen er gewoon op
los hakken. Dat is de manier waarop het zal gaan en u zegt "oh maar we hebben zo'n wereld en ze zeggen dat alles
beter zal worden en dat we de hele tijd naar iets groters en beter evolueren". Al hetgeen ze doen is slimmer worden
in de manieren om nog meer kwaad uit te kunnen richten en zichzelf te vernietigen. 

En ze maken het allemaal mooier en maken dingen glanzend, snel, enzovoort, en ultramoderne dingen die ze
allemaal om u heen hebben cirkelen. En zij weten niet of de een de ander van het ene op het andere moment
opblaast. Dat is nou niet echt gezond verstand. Zo evolueert men naar angst, wereld zelfmoord is de naam ervoor
en dat is de manier waarop ze gaan. In het begin zal er vrede voor hen uitgestrooid worden. Oh kijk, we hebben
vrede, zie hoe slim we zijn! Iedereen heeft het bij het verkeerde eind behalve de Bijbel, de Bijbel zegt echter dat na
drieëneenhalf jaar het afgelopen zal zijn met de vrede en het dan splitst. 

De grootste oorlog aller tijden zal daar plaats vinden (de strijd van Armageddon), waarvan ze dachten dat het vrede
was, was slechts een beetje tijd voor de vijand om daar binnen te komen en echt gereed te zijn om elkaar op te
blazen. En dat gebeurt, dus zijn we in rebellie. Het getal 13 betekent rebellie en toen we dit land begonnen, hadden
we 13 sterren op de vlag gezet, voor de eerste keer. Dat betekent dat het op de een of andere dag tot een staat van
afvalligheid zal overgaan.  Het zal uiteindelijk zijn koers beëindigen in totale rebellie tegen God, maar er zullen
hier gedurende een lange tijd hele goede mensen zijn en dat zelfs gedurende de tijd van de vlucht naar de woestijn,
omdat het op die manier begon (met 13 sterren op de vlag). Uiteindelijk zijn er meer sterren bij gekomen, maar 13
betekent rebellie, een dictatuur, tirannie, het is wreed. En het is daar en een tijdje geleden las ik het opnieuw. In dit
hoofdstuk is er meer dan alleen een getal, het is een berekening. Het is een computerachtig getal, een elektrisch
vuur is er mee verbonden. 

Het geheel daarin is elektronica, het is een merkteken door middel van vuur. Er vindt iets plaats dat u misschien
niet eens zult kunnen zien, maar onder een type licht van de computer enzovoort, zal het op die persoon gezien
kunnen worden (het merkteken van het beest).

Ze zullen deze valuta een dezer dagen uitwissen en ze zullen uw krediet rechtstreeks hier krijgen (krediet in de
USA zal zijn kracht verliezen. Op een dag zal u geen geld meer uit de geldautomaat kunnen pinnen of maar heel
beperkt).  Tekorten,  de  wereldvoorraden  zullen  minder  worden,  er  zal  van  alles  op  de  aarde  plaatsvinden,
rantsoenering,  enzovoort.  En daarom zullen ze weten wat  een ieder  hier  en daar  krijgt  en er toegewezen zal
worden. En dat komt eraan, en dus wilt u dat artikel hebben, er zit een menigvoudige combinatie van verschillende
profetieën, verschillende openbaringen in. Het staat in rol 85 en dat merkteken in Openbaring hoofdstuk 13 is dan
eigenlijk uw geld of het krediet dat u hebt, afgedrukt in de huid. Het is daar en het is de creditcard / betaalpas in het
vlees.

U zou het moeten lezen om het te snappen, ik heb ook de bankbiljet van de dollar gebruikt om u te laten zien dat
het op een dag zal verdwijnen, (rol 85) "De economische ellende die ik u heb voorspeld, heeft alreeds een deel
van zijn tol geëist, maar daaruit zal een nieuw systeem van krediet en zakendoen voort komen en dan zal het
later uiteindelijk tot een nieuw geautomatiseerd geldsysteem leiden dat zijn weg naar het het merkteken van
het beest zal vinden! (Openb. 13:15-18) Alle transacties zullen klaarblijkelijk door middel van elektronica
gedaan worden! (Vers 13) Er zal een superdictator opstaan uit het herziene Romeinse Rijk! De Verenigde
Staten zullen met dit systeem samengaan!"

Dus we willen dat u daar kennis van neemt, en dan hebben we rebellie, dictatuur. Dus hebben we het getal 666, dus
bevinden zich in hoofdstuk 13 drievoudige 6's en. Het is daarom de drie-eenheid van menselijke perfectie, de
perfectie van onvolmaaktheid, het hoogtepunt van menselijke trots in onafhankelijkheid van God.

Ze hebben God niet  nodig,  ze zijn tegengesteld aan Christus de Heere Jezus,  het is humanisme zonder Gods



leiding, complete afvalligheid! En in dat hoofdstuk komt de grote unie uit een grote confederatie, en we zien dat de
heiligen die werden achtergelaten moesten vluchten voor hun leven. Klinkt dat als de Heer Jezus Christus? Dat is
wat er in dat hoofdstuk gebeurt. 

De opname heeft dan alreeds plaatsgevonden (voordat dit plaatsvond), omdat het beest al gekroond is. Hij werd
niet in de andere hoofdstukken gekroond. Nu komt hij op en worden zijn tien koningen gekroond. Er zijn er al 9,
ze wachten op de 10e. Ze zeggen dat het Griekenland zal zijn, ze zullen hem kronen en er zullen er 10 zijn, dan
wachten ze op de "bondgenoot" de antichrist. Hij komt eraan, en op die andere avond (ik ga dit aanhalen) toen ik
het had over het pausdom en ik sprak over Rome en ik zei dat dit is wat ik bedoelde. Hij zou in die richting kunnen
komen maar de antichrist (de religieuze leider) zal het hele Babylon overnemen, alle Babylonische religies, wat
niet alleen Rome betreft en niet alleen de katholieken die geen verlossing hebben maar ook de protestanten zonder
verlossing, het zal alle soorten culten en religie betreffen. Wat ik probeerde te zeggen en u te vertellen is dat er een
Romeinse prins zal komen en misschien zelfs Joods bloed zal hebben, maar dat hoeft niet per se, maar hij zal de
wereld misleiden en toen ik over het pausdom sprak, zei ik dat het hele ambt zal worden weggevaagd, het zal er
niet meer zijn zoals vóór deze man, hij zal zijn eigen zijn, hij zal God zijn, hij zal hen vertellen dat hij God is! Het
zal nog niet meteen in die orde komen, maar hij kan juist op die plaats komen te zitten, maar het zal iets anders
zijn.  Hoeveel van jullie volgen de trend, "de verandering zal  komen".  Want hij  zal  er  niet  gelijk aan zijn of
plaatsvervangend, hij zal zeggen: ,,ik ben het!” Hoeveel van jullie volgen mij nu nog steeds? 

Dat is de manier waarop het zal gaan en hij zal u allemaal nummeren. Zie,  getallen  leiden  vanavond  naar
nummers, maar hoe dan ook zal het komen. Maak er geen onderscheid tussen, al die valse religies, die religies die
ik  heb  genoemd,  tegen  velen  van  degenen  zegt  Hij  "Gaat  uit  van  haar,  Mijn  volk".  Veel  mensen  uit  deze
verschillende systemen zullen in het lichaam van de Heer Jezus Christus komen en de zaligheid van het bloed van
de Heere Jezus. Er is geen andere manier om ernaar te kijken, het is Gods manier om ernaar te kijken, ik heb geen
andere manier gevonden om ernaar te kijken en daarom zal hij alle religies en regeringen tezamen beheersen. Het
zal genummerd worden in Openbaring 13 en dat is wat er uit komt als hij daar gekroond wordt.

Ziet u, de bruid is weg, ook al staat daar dat de heiligen daar worden afgeslacht, dat zijn de dwaze maagden daar,
lees daarover in Openbaring 7:14. Maar de kroon is erop gezet, dat was daar in hoofdstuk 12 niet het geval, daar
had hij nog helemaal geen kronen aan. Hij had gewoon zijn hoorns, maar hier in hoofdstuk 13 wordt hij gekroond,
en in Openbaring 17 worden ook geen kronen op hem aangetoond. Maar hier wordt hij gekroond in hoofdstuk 13,
dat is wanneer hij het merkteken uitgeeft. Dus is de bruid dan weg, het merkteken wordt uitgegeven, vervolgens
zijn ze op de vlucht voor hun leven en dus zijn uw getallen daar die al deze dingen uitbrengen. 

De getallen brachten naar voren dat God met niets en niemand zal redetwisten. Hij is één, hij kan niet verdeeld
worden,  en  er  is  daar  geen argument.  Maar  hier  komen we dan uit  bij  666 drie-eenheid,  ziet  u  de  3's.  Zijn
koninkrijk valt uit elkaar, hij kan het niet bijeen houden. Eindelijk breekt het ijzer en de klei in Daniel hoofdstuk 2
uit elkaar. Wanneer ze dat doen, vindt Openbaring 16 plaats in Armageddon, zo simpel is het in die hoofdstukken
daar. En zo hebben we het dan, er komt een wereldwijde rebellie. Een man van de zonde aangezien hij wanorde,
chaos, wetteloosheid berijdt en aan de macht zal komen en hij heeft controle over de voedsel en de perfectie van de
kracht van geld wat goud is. Als ze het zullen gebruiken, zullen ze het opslaan en het merkteken uitgeven, of wat er
ook gebruikt gaat worden, want dat is de perfectie van de kracht van geld volgens de numerologie, anders zou het
niet zo genoemd zijn, de profetische getallen van de Bijbel leiden ons er toe om de oorzaak te kennen van wat
Salomo zei met betrekking tot de 666 talenten, enzovoort, de gouden talenten in de Bijbel: "Het gewicht nu van
het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds." (1 Koningen
10:14)

Ik heb geen tijd om er op in te gaan, maar dat is perfectie ten opzichte van het geld. Daarom zal er ongetwijfeld
iets bij betrokken zijn aan het einde van de wereld, er zal een betrokkenheid zijn. 

Openbaring hoofdstuk 14, we verlaten 13 nu en dat is een andere dimensie en het toont ons wat we in hoofdstuk 6
van Openbaring geleidelijk aan zagen plaatsvinden. Het vond plaats daar, en hoofdstuk 11 wat zich daar heeft
afgespeeld vanuit de bodemloze put en dan komen we in Openbaring hoofdstuk 14, twee keer zeven ziet u? Het is
dubbel geestelijk, het is dubbel vervolmaking van geestelijke dingen daar, het is 144.000 en er is een donderslag,
en precies daar is een speciale groep. 

Ze staan alleen, ze staan afzonderlijk betreffende de nummer één, en vier is van de schepping, en nummer 1 is daar
met hen. Daarna naar beneden toont het de grote verdrukking aan die gaande is. Maar dat betreft de vervolmaking



die God voor die groep zou hebben. Ook gaat het vervolmaking gedurende die verdrukking laten zien aangezien
Hij ze er door heen brengt daar: "En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd
vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde
een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde
een stem van citerspelers, spelende op hun citers;" (Openbaring 14:1 & 2) 

De groep van 144.000 staan daar alleen en we zien ze daar helemaal apart staan. Dan hebben we Openbaring
hoofdstuk 15 en 15 is in de Bijbel zoals we zien verbonden met de ark van Noach. Het werd geassocieerd met de
ark,  het  was een redding van zielen,  redding en verlossing omdat 5 daar  weer  is,  met  het  getal  1.  En het  is
geassocieerd met de tempel, het is 15. 

Dus, de ark en de tempel, zelfs hier zien we in Openbaring 15 vers 8, er staat hier dat de toorn uitgestort zal
worden, het oordeel zal komen en de tempel gevuld was met rook van de glorie van God en van Zijn macht. "En
de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den
tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren." (Openbaring 15:8). Dus we zien,
dat als u hoofdstuk 15 neemt en wanneer u de getallen 9 + 6 bij elkaar optelt is dat 15. Ze verwierpen de verlossing
en de hele tempel en de ark van God en alles wat God ze probeerde te geven. 

Ze verwierpen het en daarom zien we in Openbaring 15 dat ze zich opstellen en zich gereed maken voor het
oordeel van God omdat Openbaring hoofdstuk 16 spreekt van oordeel en 9+7 = 16 het is een vervulling van het
koninkrijk van het beest met oordeel en in Openbaring 16 mondt het uit in Armageddon, we zien de vervulling
daarvan op hen neerkomen en het getal 6 van de mens, enzovoort. Als we daar dan doorheen komen, komen we uit
bij nummer 17. Nou, dat is goddelijke bescherming, wanneer u de goede keuze maakt voor Gods volk, nummer 17.
Maar het laat ook zien dat God het getal 17 toestond, de rijke vrouw, en de dame van de kerken die op het beest
rijdt, ze genoot een soort van bescherming onder de macht van het beest sinds ze allemaal begonnen. Sinds het
begin der tijden waren er 7 heersende koninkrijken op aarde.

Nu zijn we in de laatste en de 7e is zelfs ook de 8e, Openbaring hoofdstuk 13, vers 3, "En ik zag een van zijn
hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde
zich achter het beest." – Openbaring hoofdstuk 17, verzen 10 en 11, "En het zijn ook zeven koningen; de vijf
zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een
weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat
ten verderve." 

Enzovoort,  en  de  vrouw zal  opkomen,  alsof  zij  een  soort  bescherming  genoot  dat  God al  zo  lang  toestond,
praktisch vanaf de Hof van Eden tot Armageddon. Het is dus een soort van goddelijke bescherming waar die
vrouw van heeft genoten, maar nu zien we dat zij door vuur zal worden geoordeeld in Openbaring hoofdstuk 17 en
hoofdstuk  18.  God  staat  dan  vernietiging  toe,  Hij  beschermt  haar  alleen  maar  net  zo  lang  om  vervolgens
vernietiging tot haar te brengen en daarom krijgen we de cijfers 9 + 8. U ziet dat het getal '9' oordeel betreft, plus
'8' is '17', dus er is bij die goddelijke bescherming een oordeel gemoeid.

Vele malen in de Bijbel had God goddelijke bescherming voor Israël! Maar ineens vanwege afgoderij die er in dit
hoofdstuk  is  en  verschillende  dingen  die  we  hebben  gevonden.  Dan  zou  Gods  hand  zich  van  de  goddelijke
bescherming afkeren en het opeens in oordeel kunnen uitmonden. Met deze cijfers zien we dus waar we zijn, het is
de  enige  manier  waarop deze  hoofdstukken gedaan kunnen worden omdat  er  andere  dingen gebeuren  in  het
hoofdstuk, maar het geeft u een klein punt om de dingen beter in perspectief te zetten. 

Openbaring hoofdstuk 18, dat hoofdstuk is 2 keer 9, het is 18 maar 18 betekent ook opstanding en nieuwe dingen.
Het laatste hoofdstuk van Babylon wordt nu in bijna 1 uur volledig vernietigd, in 1 dag is ze vernietigd door
hongersnood, plagen, vuur, atoom en alles wat u in dit hoofdstuk kunt zien. 

Het commerciële Grote Babylon ging ten onder, het religieuze Babylon was vernietigd, de hand van God keert zich
tot 18 en 'Het Grote Babylon' wordt vernietigd. We komen bij het einde van de wereld, we komen in een tijd aan
waar alles op uit gaat lopen. En Openbaring hoofdstuk 18 laat die dubbele vervulling zien, twee 9's zijn gelijk aan
18 en het wordt haar verdubbeld: "Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en
God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en
verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar
dubbel."(Openbaring 18:5 & 6), staat er in de Bijbel en verdubbeld hen in het oordeel en dus is het verdubbeld,



twee  keer  9,  en  dat  zijn  exact  de  woorden  in  Openbaring  18  die  worden  gebruikt.  De  verdubbeling,  in  dat
hoofdstuk zien we daar dus een grote vernietiging.

In Openbaring 19 wordt het oordeel voortgezet, maar het is een afsluiting van een cyclus en we zien Jezus komen
en  wanneer  Hij  zal  komen,  we  zullen  een  paar  dingen  lezen  om ons  een  idee  te  geven.  En  als  Hij  dan  in
Openbaring 19 begint te verschijnen, beginnen we te lezen wat het hier zegt. Hij is een Koning der Koningen, Hij
is  de  Heere  der  Heeren  en  tenslotte  komt  Hij  met  vuur  in  zijn  ogen en  hij  was  op een  wit  paard.  Hij  was
waarachtig, Hij werd getrouw genoemd en Hij komt om te oordelen en oorlog te voeren. Zijn ogen waren als een
vlam vuurs en het is op Hem en Hemzelf geschreven. 

"En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op
Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf."
(Openbaring 19:11 & 12)

Hij had een scherp tweesnijdend zwaard in zijn mond (vers 15). Hij meende het en Hij is de meest woeste en de
toorn van God de almachtige is met hem daar. De Koning der Koningen en de Heere der Heeren in grote letters
daar en we komen daar doorheen tot het hoogtepunt van Openbaring 19, en het hoogtepunt daarvan is oordeel. Er
staat in Openbaring 19 vers 20: "En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen
in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het
beest ontvangen hadden...", hij gebruikte wetenschappelijke "wonderen", valse wonderen, wonderen waar Mozes
mee geconfronteerd werd vanuit magische tovenarij.

Alles wat u kunt bedenken, wapens enzovoort, allerlei soorten magie, al hetgeen de wetenschap te bieden heeft wat
alle mensen misleidde en ik denk zwarte magie, hekserij, toverij, het type waar Mozes tegen moest opkomen, zal
ook worden uitgevoerd aan het einde van het tijdperk en ze gaan allemaal op weg naar en worden misleid tot
Armageddon en u leest het in Openbaring 16:16, in dat hoofdstuk daar als u het wilt lezen, en dus had hij ze
bedrogen door deze wonderen, die het merkteken van het beest ontvingen en degenen die zijn beeld aanbaden.
Deze beiden werden levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brand en daar is de 19, het hoogtepunt
van een cyclus en hij eindigt het daar rechtstreeks. 

Babylon is vernietigd en Hij maakt korte metten met het beest en de valse profeet en het overblijfsel werd gedood
met het zwaard van Hem die op het paard zat, welk zwaard uit Zijn mond ging en al het gevogelte werd verzadigd
met hun vlees. Dat zwaard uit zijn mond zal vergelijkbaar zijn met een laserlicht en het zal daar met vuur uitkomen
en Hij kan er mee vernietigen. Zelfs Zijn ogen kunnen vernietigen; "En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en
op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist,  dan
Hijzelf." (Opb. 19:12). 

Ik predikte een keer dat Hij zelfs met Zijn ogen hele steden daar kan vernietigen. Dat is pas kracht, dat wat God
gemaakt  had  (de  schepping/de  mens)  is  negatief  geworden  en  weg  (door  het  volgen  van  de  satan)  gegaan.
Diezelfde ogen die naar ons keken, schiepen ons ook, dezelfde die de aarde gemaakt hadden. Dezelfde type ogen
die alle dingen in de wereld maakten: de sterren, de kosmos, alles wat in de hemel werkt, de zon en de maan.
Dingen die we niet eens kennen en onze gedachten niet kunnen bevatten. Miljarden andere dingen die hij in het
universum heeft gemaakt. Van welke de mens niets af weet, al die ogen die al die dingen maakten, worden nu
negatief met vernietiging erin, ze vagen de dingen gewoon in een ogenblik weg. 

Alle steden en de naties vielen. Openbaring 16:19 en 20, u kunt het daar lezen en grote aardbevingen die ze nog
nooit in de geschiedenis van de wereld hebben gezien. Maar het mondt in Openbaring hoofdstuk 19:2 uit tot wat
we daarin hebben. "Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld
heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij,  en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand
gewroken heeft." (Openbaring 19.2) 

Het oordeel blijft gewoon doorgaan ziet u, het is 9 plus 10. Het is gelijk aan finaliteit, het is ordinaal, het komt daar
tot een conclusie en het culmineert de cyclus. Zoals we het daar hebben en zo brengt het daar tot een einde en dan
gaan we nu naar Openbaring hoofdstuk 20. Het is een hoofdstuk van problemen, 20 is altijd verbonden met een
soort van problemen als ze daar in gaan. 

U weet dat ze altijd zeggen dat wanneer iemand 21 wordt hij dan een soort van volwassen is geworden, omdat



iemand nog steeds in de problemen komt wanneer die 18 of 19 is. Iemand is dan nog wat onrustig en dat allemaal
meer, Oh, ze kunnen er niet op wachten. Ze kunnen gewoon niet wachten om 21 te zijn. Tegenwoordig denk ik dat
het 18 is, ze kunnen niet wachten om het te worden en wanneer ze een zware oorlog hebben gekregen en ze
moeten gaan vechten, dan zullen ze misschien geen 18 meer willen worden. Ik weet het niet, maar het gaat er om
dat ze niet kunnen wachten, ziet u? Oh, ze weten niet hoeveel problemen er op hun wachten. Hij weet hoe hij deze
getallen moet brengen!? Zie daar is het, dus we hebben het 21. Daar is het, maar we zijn in nummer 20 en het is
naast 21 en u ziet dat het problemen zijn. u bevindt zich nog steeds in de verwarring en u bent aan het wachten, dus
zoals we zien zit alles wat we konden vinden daar in. Dat het een wachtperiode is, verwachtende en u weet dat ze
er in Openbaring hoofdstuk 20 op wachten dat de doden opgewekt zullen worden en dat ze voor de witte troon van
oordeel aan het wachten zijn? Daar zit Hij, zo wit als maar kan, helemaal geen kleuren rondom, geen regenboog
zoals in Openbaring hoofdstuk 4 en ze staan allemaal klaar om geoordeeld te worden, bevroren, alleen maar om
langs te komen, elke knie zal buigen en biechten, daar is Hij dan. Ze hebben duizenden jaren gewacht, Openbaring
hoofdstuk 20, de witte troon, de boeken zijn ook open. En een volledige conclusie van de kwestie van het oordeel
wordt daar in Openbaring hoofdstuk 20 volbracht. 

En zo zien we dus dat het een wachttijd is. Het is een periode van wat ze allemaal verwachten. En daar is het dan,
sommigen verwachten de grote dingen van God en anderen verwachten wat hun toekomt en de beloningen. Dus in
Openbaring hoofdstuk 20, zijn problemen, is een wachttijd en dat spreekt voor zich en dat hele hoofdstuk gaat over
het oordeel en u kunt het zelf  zien.  En dan hebben we Openbaring hoofdstuk 21, terwijl we het in de Bijbel
opzoeken, zullen we naar hoofdstuk 21 gaan. Nu hebben we Openbaring hoofdstuk 21 en dat is 3 keer 7. God
openbaart goddelijke volledigheid, dat blijkt uit dat hoofdstuk als we het lezen; "En ik zag een nieuwen hemel en
een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer."
(Openbaring 21:1) 

Het duizend jaar millennium is voorbij, dat is in Openbaring hoofdstuk 20 en u kunt het ook in Jesaja lezen.

(Openbaring 21:1 & 2) "En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer." - vers 2 "En ik, Johannes, zag de heilige stad, het
nieuwe Jeruzalem,  nederdalende  van  God  uit  den  hemel,  toebereid  als  een  bruid,  die  voor haar man
versierd is."

Een  nieuwe hemel,  een  nieuwe aarde,  3  maal  7.  21  onthult  een  goddelijke  volledigheid,  evenals  nummer  3
goddelijke orde en perfectie was. Nummer 7 werkt bijna hetzelfde maar niet helemaal. Het is vervulling, het is
geestelijke volmaaktheid en het wordt meer dan enig ander getal in de Bijbel gebruikt, en het is daar, dus hebben
we dat daar en dus hebben we daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En vervolgens besloot hij ineens om
Openbaring hoofdstuk 22 hier  te  plaatsen.  U zou gedacht  kunnen hebben dat  het  perfect  was geweest  om te
stoppen. Verloor de mens een hoofdstuk? Of hebben ze er een te veel aan toegevoegd? Wat is hier gebeurd? Ziet u,
ineens stopte de 21e niet. Dat zou een stoppend getal zijn geweest, 22, het is gewoon alsof Hij ineens er nog een
hoofdstuk aan toevoegt, hij zal iets te zeggen hebben in hoofdstuk 22. Kijk, er is geen einde wat we hebben in 22,
het is geen eindnummer. Het is slechts 22, 2 maal 11 desintegratie, enzovoort. Waarom zou het daar zijn?

Openbaring hoofdstuk 22 legt een heleboel dingen uit, hij moest teruggaan om hen te waarschuwen om dingen die
hij  in  dat  boek had gezegd niet  te verroeren.  "En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer
profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek
geschreven is." (Openbaring 22:19) 

Dat is een hoofdstuk dat waarschuwt voor de andere hoofdstukken, maar niettemin heeft hij er 22 in zitten. We
hebben het hier en weet u waarom? Het is geen eindnummer. Omdat de Heer me vertelde dat dit niet het einde is.
We gaan in de eeuwigheid terug in de cirkel. 

Het volgende getal is Gods getal, wat een geestelijk getal is, het is een cirkel, die oneindig is! En we zijn terug in
de cirkel van God. Het volgende hoofdstuk zal de bruid dus zijn die terug zal zijn met de Heere. Hij (de bruid van
Christus) zal eeuwig zijn, hij (de bruid van Christus) zal de eeuwigheid zijn, spreekt de Heere, 22 is geen einde, er
is geen einde. "Ik ben de Alpha en de Omega", het begin en het einde, met Mij is er geen einde.  Daar is het
dan, dus we hebben er 22 helemaal tot aan het einde van Openbaring hoofdstuk 22. 

Toen ik hier naar de overkant keek, tekende ik overeenkomstig een ster die ik zag een cirkel, die niet ophoudt, het
keert tot de ster terug. En het zegt oneindig, geen begin noch einde voor de uitverkoren bruid met Jezus zegt het



hier, het eeuwige leven. Er zijn nummers die tot een bepaald punt doorgaan, maar hier komen we in een soort
geestelijke oneindigheid met de Heere Jezus. Dus het volgende hoofdstuk is de bruid, en zijn mensen die bij de
Heere zijn, voor de rest (satans zaad) is alreeds gezorgd (die gaan naar de poel des vuurs). En zo zien we wat bij
het getal 23 zou zijn geweest. Wat dat ook had moge zijn, het is bij de Heer en het is een cirkel. Dus we zijn terug
om het getal 1 te omcirkelen. Daar is het, er zou geen argument meer zijn aangezien daar alles compleet is.

De cirkel is voltooid. Is het daarin niet geweldig om die dingen te zien die voorbij zijn gegaan? En al die getallen,
u zou net zo lang als mij gedurende deze hele preek over één getal kunnen praten en terwijl ik dit deed braken er
zoveel dingen uit van de Heere dat ik dacht: "Hier is echt de Palmoni bij nodig". Dat is het prachtige getal van de
engel of zoals Michael die met getallen enzovoort te maken heeft. Gabriel de tijd engel en zijn tussenkomst en hij
komt en gaat daar heen en weer zoals we deze dingen in de Bijbel zien. Ze waren allemaal wiskundig van opzet.
Ze zijn opgezet in een bovennatuurlijke orde en geestelijke perfectie. Om het echt te beschrijven en uit te brengen
zou dagen en dagen in beslag nemen om er doorheen te gaan, maar wat ik hier deed was gewoon een soort
samenvatting geven die predikers over het hele land kan helpen en voor de mensen hier als een soort leidraad
betreffende de getallen en wat verschillende getallen betekenen als ze het heel grondig lezen. 

Het verklaart alles over de Heere en het verklaart alles over zijn macht, alles over de schepping en alles daarover
als  u  zich  in  de  profetie  verdiept.  Het  komt  echt  in  iets  profetisch  terecht  en  dan  beginnen  de  getallen  van
Openbaring  ons  te  tonen  wat  de  profetische  getallen  betekenen,  en  dit  heeft  niets  te  maken  met  wat  ze
Numerologie noemen. 

U kunt die benaming ook zelfs hier gebruiken, maar niet het soort dat met hekserij of die andere soort te maken
heeft,  dat is verkeerd! Alleen de ware getallen behoren de Heer toe en Hij gebruikt die getallen in de Bijbel,
144.000; "En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend,
hebbende  den  Naam  Zijns  Vaders  geschreven  aan  hun  voorhoofden."  (Openbaring  14:1). Hij  gebruikt
verschillende getallen om verschillende volken in de Bijbel, enzovoort, te nummeren. De bruid en verschillende
dingen die Hij daar heeft en zo zien we het dan als we daar doorheen komen. 

Daar hebben we dus 22. Zie, de cyclus is voltooid, we gaan de eeuwigheid in met de Heere Jezus. Er is slechts één
andere plaats in de Bijbel, in Jesaja, dat wanneer we het hebben over vreemde feiten in de Bijbel,  eeuwig,  voor
altijd en eeuwigdurend wordt genoemd en hiernamaals, weet u wel? Ook, voor altijd en altijd. Maar in slechts één
plaats in de Bijbel, in Jesaja, wordt eeuwigheid genoemd. 

"Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de
hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make
den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden." (Jesaja 57:15) 

Hij kiest om dat woord te gebruiken alleen maar omdat Hij de enige is die echt in de eeuwigheid is geweest toen er
niets anders dan Hem was. 

En zo gaat het in de rest van de Bijbel, behalve op die ene plaats, en Hij is een verhevene, Het maakt duidelijk wie
Hij schijnt te zijn, Die uit de eeuwigheid kwam, de nederige, de rouwmoedige enzovoort, het begrip dat wij hieruit
krijgen en zo zien we dat zelfs 'eeuwig' in de Bijbel goed genoeg zou zijn geweest maar 'eeuwigheid' is slechts één
keer vermeld. Dus is daar aan het einde van het boek Openbaring maar één plaats om naartoe te gaan en dat is het
wiel in het boek van Ezechiël (het Oude Testament) en dat gaat over tot in de oneindigheid en dat hoofdstuk is daar
niet voltooid in hoofdstuk 22.

We gaan met Hem naar een ander hoofdstuk en die stopt niet, zegt de Heere. Die zal niet stoppen, is dat niet
geweldig! Het hoofdstuk van de Heere, het is het eeuwige hoofdstuk zeg de Heere en volledig met al Mijn woord
en al Mijn uitingen en al Mijn macht, waarvan Ik heb gekozen om aan mijn volk te geven. Ogen hebben het niet
gezien, noch is er van gehoord of was het in het hart van de mens opgekomen!

"O ja, deze dingen heb ik voor hem bereid, door geloof en de liefde van Mijn woord en ook door Mij als uw
Redder aan te nemen! Deze dingen zijn voor u, amen en zij zijn goed voorbereid, zegt de Heer".

Oh oh, is dat niet geweldig! Ik denk er nooit bij na wat ik ga uitspreken als het over dergelijke gebeurtenissen gaat,
het komt of het komt niet, en daar is het dan. 



Hoe mooi zijn de getallen in de Bijbel. Wist u eerder al dat het zo interessant was? We gingen van hoofdstuk 1 tot
22 van het boek Openbaring en alleen God kan dat allemaal verknippen en in betekenis plaatsen en uitbrengen
zodat het zin heeft. Voor mij was het heel logisch, omdat ik het allemaal in me voel. Ik kan gewoon het geborrel
van de Heilige Geest voelen. U kunt de zalving van de Heilige Geest voelen. En geen wonder dat hij er klaar voor
was om het hier uit te roepen. Hij komt neer als een werveling en wanneer Hij dat doet geeft het een knal en u kunt
het in uw oren voelen. U weet waar Hij beweegt, het is precies daar en het is een gevoel en er zit een kracht achter.
Hij is klaar om het hier uit te roepen en ik geloof dit echt. 

Hij heeft een ieder van ons geteld, er is niemand van ons die aan zijn oog kan ontsnappen. Hij weet alles over ons,
hij zal er geen één achterlaten die met hem naar de hemel hoort te gaan. Alles is geteld, zelfs de haren op ons hoofd
zijn geteld zoals de Bijbel zegt. Hoeveel van u volgen mij nu nog steeds? Alles bevindt zich in Zijn boeken en daar
in dat hoofdstuk waren de boeken open toen we naar Openbaring 20 gingen en daarna 21 en naar 22. Het volgende
is het hoofdstuk dat aan God en Zijn volk in de eeuwigheid toebehoort. Hoe prachtig is het dat dit hoofdstuk niet
voor de engelen is of voor iets anders in het bijzonder. Het is voor Gods volk, wat betekent dat het niet het einde is.
Het is slechts het begin wanneer we in Gods grote wiel stappen, dat oneindig is. Is dat niet geweldig? Dat is dan
alles, u kunt het aannemen of afwijzen.

Dit is iets wat zo enkele uren over mij heen komt, ik heb de getallen al eens eerder bestudeerd en het kwam hier zo
uit. 

En ik bid op deze manier Heere, zet een getal op hen als ze de woorden en de getallen gedenken en wat ik hierin
heb proberen over te brengen en de betekenissen Heer, en laat een profetische kracht en de zalving bij hen zodat zij
begrip  en  wijsheid  zullen  hebben en  alle  dingen van U Heere.  Hun lichamen aanrakende en  hun een  nieuw
gevonden Openbaring gevende en nieuw wijsheid en kennis door de Heilige Geest! Dus zegen deze boodschap
Heer en voor al deze mensen, ook hun harten, dat zij de grote mysteries van het boek Openbaring zullen begrijpen,
waarbij we geen tijd hadden om ze allemaal te behandelen.

Maar om het zo op deze wijze uit te leggen, ik heb het nog nooit zo precies uitgelegd zien worden Heer en daarom
laten we het bij U achter, zalf het en zegen de mensen, en de Heere zegene hun hart. 

Kun u de kracht en glorie van God zien en voelen? Halleluja! Kom nu en sta op! Geen wonder dat hij wilde dat ik
de Heere zo veel zou prijzen vanavond! Hij is de almachtige God, halleluja! Zeg “prijs de Heer” steeds opnieuw
“prijs  de  Heer”!  Hij  heeft  gezegd dat  we geschapen zijn  om Hem te  loven,  voor  Zijn  plezier!  Ere  zij  God!
Halleluja, voor het plezier van de Heere. Wilt u dat ik dat voorlees uit het hoofdstuk van de schepping? Het zei het
in dat hoofdstuk van de schepping. Dat we zijn geschapen voor het plezier van de Heere en moge alle lof en eer
Hem toekomen. Het is wonderbaar hoe groot God is. 

Dit is het einde van de preek. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



Rol nummer 68

NUMMERS, PATRONEN EN SYMBOLEN ZIJN ZEER BELANGRIJK — Ik heb er wat  onderzoek naar
gedaan, maar het meeste er van inclusief het gedeelte met de openbaring kwam rechtstreeks van de geest.

Het nummer “Een’’ is de gehele bron, zoals God de gehele bron is, dit is het symbool van eenheid. — Oneindig
zoals God, geen nummer komt er voor uitgezonderd de 0, een cirkel spreekt van het oneindige, geen begin noch
einde!  Noem (Gen.  1:1)  in  den beginne.  Openb.  1:11,  17  De eerste  en  de  laatste,  de  bron van alles!  De
“geestelijke  stralingen”  des  Heeren  zijn  in  drie  patronen  werkzaam,  en  openbaren  7  geestelijke  uitingen.
(Openb. 4:5) Hoewel de Geest in drie ambten werkzaam is, keert alles toch tot de Ene God terug! (Jes. 43:3, 10,
11) —  “Zo spreekt de levende God!” Het getal “een” is het symbool van de Schepper.  Jezus zei, “Hoor, O
Israël, de Heere, onze God is een Heere!” (Mark. 12:29) 

DE VOLGENDE “TWEE’’ — Nr. twee impliceert verschillen en afscheiding. (Gen. 1:6) toont onderbreking of
divisie! En God zeide, “Daar zij een uitspansel, en laat het de wateren van onder en boven scheidden.” (Lees
vers 7) — Er zijn twee klassen mensen, zondaren beneden en heiligen boven! (Deut. 17:6) — Twee plaatsen, de
hemel en de hel — “Terwijl twee het goede kan tonen, kan het ook het kwade tonen — “divisie!” Bij de witte
troon zal er een scheiding plaatsvinden — Twee is het eerste getal dat gedeeld kan worden — Een persoon kan
zich  niet  vermenigvuldigen,  daar  zijn  twee  personen  of  zaden  voor  nodig.  “Eva  werd  van  Adams  zijde
afgescheiden, en daardoor werden het er twee!” Maar God die een is, kan Zichzelf niet tot in verschillende
Goden vermenigvuldigen! Maar Hij werkt in drie geestelijke attributen. En Hij kan Zijn geest toekennen, en de
mens was instaat om zich naar Zijn beeld te vermenigvuldigen! Hij verleent Zijn geest als in de Zoon en alzo de
Heilige Geest! — Gen. 1:21 toont dat elk ding of zaad zijn eigen soort voortbrengt! Gods zaad brengt zijn eigen
soort voort (de goede!) 

NR.  “DRIE” — Drie goddelijke perfectie — drie betekent geheel, compleet “het woord geopenbaard” — Er
verschenen hier op een keer drie lichten over de Capstone! Drie, het getal van godheid, goddelijke perfectie! Er
zijn drie tijdsfactoren; verleden, heden en toekomst! En “alle drie” keren terug tot in Gods tijd van “de Ene”
eeuwige tijd, zonder eind! Zoals ook de tijd (drie-enig) Vader, Zoon, Heilige Geest gaan allemaal tot één bron
terug! De opperste openbaring — “buiten Mij is er geen Verlosser!” (Jes 43:11 — Openb. 1:11) — En Zijn
naam “Een’’ Zach. 14:9 — Op de derde avond van de eerste samenkomst opende of openbaarde God Zijn
geestelijke voorhang voor de mensen en sprak rechtstreeks! Het gezicht in de bergen bestaat uit drie delen, die
hier verenigd bij elkaar komen, maar vormen “Een” Godheid hoofd – “Steen!’’ — Er waren er drie aan de
kruizen (bij de kruisiging) “het Woord was in Jezus geopenbaard!” 

“VIER” — Het getal van de wereld en een materialistisch nummer, maar het is ook een getal dat door God
wordt gebruikt. De vier evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) de laatste drie van hen bestaan elk
uit vier letters (in het Engels)! Zij komen overeen met de vier evangeliën dier(en) van Openb. 4:7 — Er zijn vier
cherubs  die  over  de  schepping  zongen (Openb.  4:6-11)  — Er  kwamen vier  creatieve  wezens  uit  het  vuur
tevoorschijn! (Ezech. 10:14) — Vers 8, en de vier dieren zongen heilig, heilig, heilig, hetwelk uit “vier’’ letters
bestaat (holy)! Er zijn vier seizoenen en vier richtingen (het noorden, het zuiden, het oosten en het westen) In
de Bijbel zijn er vier hoeken der aarde, en er zijn vier winden. Openb. 7:1 — De naam van Paulus bestaat uit
vier letters (de boodschapper) (Paul) – De naam van Johannes de schrijver die Openbaring schreef en de 7
donderslagen boodschappen verzegelde bestaat uit vier letters (John). Mijn naam Neal, bestaat uit vier letters
(openbaarder,  schrijver)  Vier  is  geassocieerd  aan  creatieve  dingen!  Vier  is  ook  het  getal  van  wereld
compleetheid! Daniël zag vier koninkrijken opkomen. De rivier vanuit Eden splitste zich tot vier hoofden in de
aarde. (Gen. 2:10) en (Dan. 2:40). Er waren er vier tezamen op de berg der verheerlijking. (Luc. 9:28-29) 

“VIJF’’ is het getal van loskoping, verlossing. Jezus naam bestaat uit vijf letters! David nam vijf stenen op, de
ene steen waardoor de reus Goliath gedood werd, was een type van Christus, de Hoofdsteen! I Sam. 17:40. En
David was het in zijn slinger aan het rondwervelen “als een wiel’’ (de steen van vuur!) Ook had David zijn staf,
stenen, een herderstas, een geschrift en zijn slinger. De heilige zalfolie bestond uit vijf delen. (Ex. 30:24) Er
zouden vier koninkrijken op de aarde verrijzen, het vijfde koninkrijk der verlossing is van God! (Dan. 2:40-44) 

“ZES’’ representeert het getal van de mens. Hij werd op de zesde dag geschapen! Er werd hem bevolen om zes
dagen te werken en om een dag te rusten! God schiep de slang beest op de zesde dag! (Gen. 1:30, 31) De anti-
christ zal zichzelf op een subtiele wijze, in de intense vorm van het getal 666 uiten. Hoewel er ook een insigne of



een merkteken gezien zou kunnen worden! Zessen zijn met het kwade geassocieerd, laat mij een waarschuwing
geven dat niet alles wat met een zes geassocieerd is kwaad is, door dat wel zo te doen zou dat het Woord van God
onrecht aan doen! “God kan en gebruikt het getal zes, zoals wij dat dadelijk zullen zien!’’  

“ZEVEN” is het getal van perfectie en vervulling. Zevenvoudig verschijnt 7 keer in de Bijbel (Seven fold). In
(Openb. 4:5) vermeld het zevenvoudige werk van de geest! Er zijn 7 gemeentetijdperken, 7 sterren, 7 gouden
kandelaren, 7 zegels, 7 bazuinen, (7 donders en 7 vurige lampen voor de troon die zullen neerdalen en de bruid
wegnemen!) “Er  zijn  7  engelen  die  de  gemeentetijdperken voltooien,  maar  de  voornaamste,  “de  machtige
regenboog  kap  engel  (rainbow  cap  angel)’’ staat  apart  en  overtreft  iedereen  wat  glans  betreft  in  de  zon
boodschapper! (Openb. hoofdstuk 10) 7 gemeentetijdperken tonen de compleetheid van de menselijke systemen
aan,  het  kaf  met  als  hoogtepunt  in  Babylon!  Wij  zien  Christus  buiten  de  compleetheid  van  de  7
gemeentetijdperken  staan! En dan begint  het  opnieuw bij  nummer  een,  de  Bruid  er  buiten  met  Hem,  de
Eeuwige “Ene”. Uiteindelijk zullen de 7 geesten tot de ene geest van de Almachtige terugkeren! Want het waren
deze 7 geesten die  Zijn plan der  eeuwen openbaren! Een ware profeet  kunt u niet  altijd  door het getal  7
aanduiden,  want  hun  namen bestaan  niet  altijd  uit  7  letters.  Lucifers  naam bestaat  uit  7  letters,  en  “hij
imiteert’’ Christus! En de naam “Christus” bestaat uit zes letters (Christ) — Jezus uit 5 letters — en Satan
heeft 5 letters — (Hoewel het getal 666 het getal van de duivel is om God na te bootsen, is dat in dit geval het
nummer dat Lucifer in een mens geïncarneerd zijnde aantoont!) Nu, God heeft 4 dieren met elk 6 vleugels die
voor de troon staan! (Openb. 4:8) — In Gods Bijbel  bevinden zich “66 boeken” en in Jesaja zijn er “66
hoofdstukken!’’  Zo  zien  we  dat  6  soms  op  verschillende  manieren  werkt!  Het  getal  7  sluit  de  7
gemeentetijdperken af,  en dan is  de Bruid de nummer “een” met Jezus,  een verborgen perfectie.  (Hier is
wijsheid) Heer (Lord) (4) — Jezus (Jesus) (5) Christus (Christ) (6) letters, tel ze allemaal bij elkaar op (15
letters) tel daarna de een bij de 5 op en u verkrijgt opnieuw 6! En we weten dat God een nieuwe naam zal
ontvangen (Openb. 3:12) en wij  alzo! — Neal (4) — Vince (5) — Frisby (6) en u krijgt  hetzelfde als  het
hierbovene! Dit is voor een profetische getallen vergelijking en niet om op enig andere wijze opgevat te worden.
Ook kan Frisby met 7 letters gespeld worden door er (bie of bee) aan toe te voegen, maar door Zijn wijsheid
heeft Hij het tot 6 letters ingekort.  Ik heb altijd gevoeld dat het een teken was dat men zou proberen mijn
oorspronkelijke roeping of positie te ontkennen of er van af te nemen. — De namen van vele Bijbelse profeten
en schrijvers bestaan uit 4 en 6 letters. (Paul, John, enz.), Elijah en Elisha, Samuel, Haggai, Isaiah, Daniel en
vele anderen namen bestaan uit 6 letters! Herinner u dus dat God ten opzichte van profeten bedieningen niet
altijd 7 letters gebruikt! 

“ACHT’’ representeert en is definitief met nieuwe dingen gekoppeld. “Acht is het getal der opstanding” — De
verheerlijking van Jezus vond na 8 dagen plaats! (Luc. 9:28) (Openb. 8:1 “De stilte’’ duidt met betrekking tot
Openb. 10:4 op de opstanding en de opname van de heiligen. In de bediening van Elia voor zijn opname
werden acht grote wonderen vermeld! Christus verrees op de eerst dag van de week, ook wel bekend als de 8ste
dag! — “Er werden 8 zielen in de ark gered” — In verband met 8, wordt de bruid tot een nieuwe schepping
(veranderd!) 

“NEGEN” Het getal 9 draagt getuigenis van het oordeel. Negen is het laatste nummer voor 10, en daarom is
het finaliteit en oordeel! — “Abraham was 99 toen God tegen hem zei dat Sodom in toorn geoordeeld zou
worden!” — Drie maal drie is 9, en 9 openbaart ook het voorbestemde werk van de Heilige Geest! Er zijn 9
gaven en 9 vruchten van de geest! (I Kor. 12:8-10 - Gal. 5:22) — Geloof en ontvang ze, en u bent gezegend,
verwerp ze, en het oordeel volgt! Openb. 9 spreekt van oordeel! 

“TIEN” completeert een serie! Na hoofdstuk 10 geeft Openbaring opnieuw een tweevoudige getuigenis ten
opzichte van de dingen hierna! — “U kunt de een aan de nul toevoegen en u bent weer terug bij een (begint
opnieuw) — Openb. 10 toont een onderbreking met betrekking tot profetie, en daarna begint de Heere opnieuw,
en openbaart  weer dingen! Er zijn 10 beweegbare uiteinden van het  lichaam; 10 tenen,  10 vingers — 10
vingers die opgeheven zijn bevinden zich het hoogste en 10 tenen lager. In hoofdstuk 10 waren Zijn voeten op
de grond en zijn Zijn handen in de richting van de hemel! — Openb. 13 toont het beest in zijn volledige vorm;
10 horens en 10 kronen. Het boek Openbaring toont dat na Christus, totdat de wereld tot een einde komt, er 10
speciale boodschappers zullen zijn geweest. (Openb. 1:20 en de hoofdstukken 10 & 11) 

“ELF” is gekoppeld aan onvolkomenheid en ongehoorzaamheid — het kan met droefheid geassocieerd worden
— “Jozef werd naar Egypte verkocht en liet Jakob met 11 zonen bedroefd achter! Gen. 37:28-35” — Judas
verraadde Christus, er bleven 11 discipelen over! De Eerste Wereldoorlog eindigde op het 11’de uur, op de 11’de
dag van de 11’de maand van het jaar! “We hebben sindsdien meer rebellie dan ooit tevoren gehad!’’ Twee maal



11 is 22, het aantal hoofdstukken in Openbaringen, daarna is de mens voor ongehoorzaamheid geoordeeld! 

“TWAALF’’ goddelijke orde — Er waren 12 stammen — 12 sterrenbeelden (de Mazzaroth — Job 38:32) De
zon heerst 12 uren (de dag) en de maan 12 uren (de nacht.) Er waren 12 richters van Israël! — 12 toont
goddelijke heerschappij. — 12 of zijn vermenigvuldiging heeft met positie of heerschappij te maken! — De 12
apostelen zullen over de 12 stammen heerschappij voeren! — Openb. 12, het mannelijke kind zal met een
ijzeren roede heerschappij voeren! — Er zijn 12 funderingen, 12 poorten, 12 paarlen, 12 apostelen Openb.
21:21) — Het nieuwe Jeruzalem is 12.000 stadiën — Christus zal over alles heerschappij voeren! 

“DERTIEN” rebellie en chaos — “De VS had 13 koloniën en rebelleerde tegen Engeland!’’ Het rebellerende
beest verschijnt in hoofdstuk 13 — Het getal “dertien staat in verband met afvalligheid!” Judas rebelleerde en
nog een discipel meer nam zijn plaats in, wat een totaal van 13 betrokkenen maakt!’’ 

“VEERTIEN” — Het getal 14 openbaart dat het aan de kant gezet is, (Opb. hfdst. 14) is met de verlosten
geassocieerd. Ook is 2x7 14 “dubbele getuigenis.” Tel 1 bij 4 op en u hebt 5 het getal van de vrijgekochte eerste
vruchten.” — (Wellicht kunnen we hier later mee verder gaan) — Alle dingen behoeven niet met bepaalde
getallen in verband te staan, God kan het overrulen! Maar wij weten dat vele gebeurtenissen in de Bijbel zeker
aan exacte getallen geassocieerd zijn”.  
                                                                                                                                    – Rol #68 – 



“En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode 
draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven 
koninklijke hoeden.” (Openb. 12:3)

“En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog 
niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het 
beest.” (Openb. 17:12)

De opkomst van de Macht van het Beest!



De Capstone 's nachts!

In 1971 
Ontworpen, Gebouwen en Opgericht door 

Evangelist Neal Frisby 



Deze preek was op 9 juli 1980 tot een live publiek 
in het Capstone auditorium gebracht 



Gods Eeuwige Woord!
Ons geloof zet zijn beloften in gang, ze worden actief en levend

in onze gezalfde woorden! - Want Hij zegt dat als u iets in Mijn naam vraagt
(beveelt) zal Ik het doen! – Johannes 15:7

"Terwijl dit tijdperk sluit, bewegen we naar een nieuwe dimensie van geloof,
waarin niets onmogelijk zal zijn, uitgroeiend tot een opname geloof!" 

  



"De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE 
heeft gesproken, wie zou niet profeteren?" Amos 3:8

"Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt! 
"Amen!

"Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij 
bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk
Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft." 
Openbaring 10:7.

Een dienaar van Jezus Christus, apostel
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